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सपंादकीय 

 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

सावित्र्यपुविषद्वदे्यवचत्सावित्रपदोज्ज्िलम ्। 

प्रवतयोवगविविमुाकं्त रामचन्द्रपद ंभज े॥ 

सावित्र्युपविषदाद्वारे जाणूि घेण्यास योग्य, सावित्रपदास प्रकावशत करणाऱ्या, प्रवतयोगी 

रवित रामचंरपदाचे मी सेिि, भजि करतो. 

या उपविषदातील प्रथम १० श्लोकात सविता कोण, सावित्री कोण यांचा उल्लेख ि 

वििेचि आले असूि द्व ेयोिी तदकंे वमथुिम् म्िणजे ते दोघ ेविश्वाचे उत्पादक आिते आवण त्या 

दोघांचे एक जोडपे आि े अस े पालुपद सिात्र आढळते. त्यािंतर ध्यािमंत्र असूि त्यािे या 

उपविषदाची सांगता केली आि.े 

eBook Publication Pvt. Ltd.®
  या पुस्तकाचे प्रकाशि करण्याचे मान्द्य केल ेत्याबद्दल 

मी त्यांचा विशेष आभारी आि.े िाचकांिा ि ेछोटेखािी अप्रवसद्ध  उपविषद आिडले, अशी आशा 

व्यक्त करतो. बाकी यशापयशबद्दलच्या अिघ्या आशा श्रीरामापाण !!  

डॉ.िीलशे जोशी  

मोक्षदा एकादशी, ३० िोव्िेंबर, २०१७ 
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सावित्र्यपुविषत ्

----------------------------------------------------------------- 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

सावित्र्यपुविषद्वदे्यवचत्सावित्रपदोज्ज्िलम ्। 

प्रवतयोवगविविमुकंु्त रामचन्द्रपद ंभज े॥ १॥ 

सावित्र्युपविषदाद्वारे जाणूि घेण्यास योग्य, सावित्रपदास प्रकावित करणाऱ्या, प्रवतयोगी 

रवित रामचंरपदाचे मी सेिि, भजि करतो. 

॥ िावन्द्तपाठः ॥ 

ॐ आप्यायन्द्त ुमामाङ्गावि िाक्प्प्राणश्चक्ःु श्रोत्रमथो बलवमवन्द्रयावण च ॥ सिावुण सि ं

ब्रह्मोपविषद ं माि ं ब्रह्म विराकुया ं मा मा ब्रह्म विराकरोदविराकरणमस्तत्िविराकरण ं मसे्तत ु

तदात्मवि विरत ेय उपविषत्स ुधमासु्तत ेमवय सन्द्त ुत ेमवय सन्द्त ु॥ 

ि ेपरब्रह्म, परमात्मा ! माझी अंगे, िाणी, प्राण, डोळे, काि, सगळी इंद्ररये आवण िक्ती 

पररपुष्ट िोिोत. उपविषदांमध्ये प्रवतपादि केलले ेसिुस्तिरूप ब्रह्माचा मी अस्तिीकार करू िये आवण 

त्या ब्रह्मािे माझा कधीिी पररत्याग करू िये. त्याचे माझ्यािी अतूट संबंध रािोत. माझ्यािी 

अतूट संबंध रािोत. उपविषदामंध्ये प्रवतपादि केलेला धम ुजो परमात््यामध्ये विरत असतो, तो 

माझ्यामध्ये विरंतर रािोत, तो माझ्यामध्ये विरंतर रािोत. 

ॐ िावन्द्तः िावन्द्तः िावन्द्तः ॥ 

==== 
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॥  िररः ॐ ॥ 

कः सविता क सावित्री अविरेि सविता पवृथिी सावित्री स 

यत्राविस्ततत्पवृथिी यत्र ि ैपवृथिी तत्राविस्तत ेद्व ेयोिी तदकंे वमथिुम ्॥१॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? अविदिे िाच सविता आि.े पृथ्िी सावित्री आि.े 

अिी जेथ ेआि,े तेथ ेपृथ्िी आि ेआवण पृथ्िी जेथ ेआि,े तेथ ेअिी आि.े ते दोघे विश्वाचे उत्पादक 

(योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडपे आि.े(१) 

 

कः सविता का सवित्री िरुण एि सवितापः सावित्री स यत्र 

िरुणस्ततदापो यत्र िा आपस्ततद्वरुणस्तत ेद्व ेयोविस्ततदकंे वमथिुम ्॥२॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? िरुण सविता आि.े आप (जलदिेता) सावित्री 

आि.े जेथे िरुण आि,े तेथे आप (जल) आि ेआवण जेथ ेआप आि,े तेथ ेिरुण आि.े ते दोघे विश्वाचे 

उत्पादक (योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडपे आि.े(२) 

कः सविता क सावित्री िायरेुि सविताकािः सावित्री स यत्र 

िायुस्ततदाकािो यत्र िा आकािस्ततद्वायुस्तत ेद्व ेयोविस्ततदकंे वमथिुम ्॥३॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? िाय ूिाच सविता आि.े आकाि सावित्री आि.े 

िायू जेथे आि,े तेथ ेआकाि आि ेआवण आकाि जेथे आि,े तेथे िायू आि.े ते दोघे विश्वाचे उत्पादक 

(योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडपे आि.े(३) 

कः सविता का सावित्री यज्ञ एि सविता चन्द्दावंस सावित्री स 

यत्र यज्ञस्ततत्र चन्द्दावंस यत्र िा चन्द्दावंस स यज्ञस्तत ेद्व ेयोविस्ततदकंे वमथिुम ्॥ ४॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? यज्ञ िाच सविता आि.े छंद सावित्री आि.े यज्ञ 

जेथे आि,े तेथे छंद आिते आवण छंद जेथे आिते, तेथे यज्ञ आि.े ते दोघे विश्वाचे उत्पादक 

(योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडपे आि.े(४) 
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कः सविता का सावित्री स्ततिवयत्ररेुि सविता विद्यतु्सावित्री स 

यत्र स्ततिवयत्रसु्ततवद्वद्युत ्यत्र िा विद्यतु्तत्र स्ततिवयत्रसु्तत ेद्व ेयोविस्ततदकंे वमथिुम ्॥ ५॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? गजुिा करणारा मेघ िाच सविता आि.े िीज 

सावित्री आि.े गजुिा करणारा मघे जेथ ेआि,े तेथ ेिीज आि ेआवण िीज जेथ ेआि,े तेथ ेगजुिा 

करणारा मेघ आि.े ते दोघे विश्वाचे उत्पादक (योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडप े

आि.े(५) 

कः सविता का सावित्री आद्रदत्य एि सविता द्ययः सावित्री स 

यत्राद्रदत्यस्ततद्द्द्यययतु्र िा द्ययस्ततदाद्रदत्यस्तत ेद्व ेयोविस्ततदकंे वमथिुम ्॥ ६॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? आद्रदत्य िाच सविता आि.े द्युलोक सावित्री 

आि.े आद्रदत्य जेथे आि,े तेथे द्यलुोक आि ेआवण द्युलोक जेथे आि,े तेथ ेआद्रदत्य आि.े ते दोघ े

विश्वाचे उत्पादक (योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडपे आि.े(६) 

कः सविता का सावित्री चन्द्र एि सविता िक्त्रावण सावित्री 

स यत्र चन्द्रस्ततन्नक्त्रावण यत्र िा िक्त्राण ेस चन्द्रमास्तत ेद्व ेयोविस्ततदकंे वमथिुम ्॥ ७॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? चंर िाच सविता आि.े िक्त्र ेसावित्री आिते. 

चंर जेथ ेआि,े तेथ ेिक्त्र ेआिते आवण िक्त्र ेजेथ ेआिते, तेथ ेचंर आि.े ते दोघे विश्वाचे उत्पादक 

(योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडपे आि.े(७) 

कः सविता का सावित्री मि एि सविता िाक् सावित्री स यत्र 

मिस्ततद्वाक् यत्र िा िाक् तन्द्मिस्तत ेद्व ेयोविस्ततदकंे वमथिुम ्॥ ८॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? मि िचे सविता आि.े िाणी सावित्री आि.े मि 

जेथे आि,े तेथ े िाणी आि े आवण िाणी जेथे आि,े तेथ े मि आि.े ते दोघे विश्वाचे उत्पादक 

(योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडपे आि.े(८) 

कः सविता का सावित्री परुुप एि सविता स्त्री सावित्री स यत्र 

परुुषस्ततत्स्त्री यत्र िा स्त्री स परुुषस्तत ेद्व ेयोविस्ततदकंे वमथिुम ्॥९॥ 

सविता कोण आि े? सावित्री कोण आि े? पुरुष िाच सविता आि.े छंद सावित्री आि.े यज्ञ 

जेथे आि,े तेथे छंद आिते आवण छंद जेथे आिते, तेथे यज्ञ आि.े ते दोघे विश्वाचे उत्पादक 

(योविस्तथाि) आिते. त्या दोघांचे एक जोडपे आि.े(९) 
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तस्तया एि प्रथमः पादो भसू्ततत्सवितिुरेुण्यवमत्यवििै 

िरेण्यमापो िरेण्य ंचन्द्रमा िरेण्यम ्। 

त्या सावित्रीचा प्रथम पाद आि े“भूस्ततत्सवितुिुरेण्यम्” अिीच िरेण्य ् िणजे श्रेष्ठोत्तम आि.े 

जल िरेण्य आि.े चंर िरेण्य आि.े (अथाुत पूजिीय आि.े) 

 

तस्तया एि वद्वतीयः पादो भगमुयोऽवप भिुो भगो दिेस्तय धीमिीत्यविि ैभग ु

आद्रदत्यो ि ैभगशु्चन्द्रमा ि ैभगःु । 

सावित्रीचा दसुरा पाद आि े “भुिो भगो दिेस्तय धीमवि” अिीच भगु ्िणजे तेज आि.े 

आद्रदत्यच भगु आि.े चंरच भगु आि.े 

 

तस्तया एष ततृीयः पादः स्तिर्धयुो यो िः प्रचोदयाद्रदवत स्त्री चिै परुुषश्च 

प्रजियतो यो िा एता ंसावित्रीमिे ंिदे स पिुमृतु्यु ंजयवत । 

सावित्रीचा वतसरा पाद आि े “स्तिर्धुयो यो िः प्रचोदयात्” स्त्री आवण पुरुष दोघांिी 

प्रजोत्पादि करीत जे सावित्री दिेीला जाणतात, ते मृत्यूच्या चक्रातूि सुटतात. (अथाुत अमर 

िोतात.) 

बलावतबलयोर्िरुाट् परुुषः । गायत्री छन्द्दः । गायत्री दिेता । अकारोकारमकारा बीजाद्याः । 

क्धुाद्रदविरसि ेविवियोगः । क्प्लावमत्याद्रदषडङ्गन्द्यासः । 

बला ि अवतबला विद्येंचे विराट पुरुष ऋषी आि.े गायत्री छंद आि.े गायत्री दिेता आि.े 

भूक इत्यादी वििारणासाठी विवियोग केला जातो. कलीम् या बीज मंत्रािे षडगंन्द्यास1 करािा. 

                                                           
1 षडंगन्द्यास – िरीराच्या सिा अंगांच्या रठकाणी कलीम् या बीजमंत्रपूिुक न्द्यास करणे, यास ‘षडङ्गन्द्यास’ ्िणतात. तो पुढीलप्रमाणे ॐ क्प्लीं 

हृदयाय िमः । ॐ क्प्लीं विरस ेस्तिािा । ॐ क्प्लीं विखाय ैिषट् । ॐ क्प्लीं किचाय हुम ्। ॐ क्प्लीं िते्रत्रयाय ियषट् । ॐ क्प्लीं अस्त्राय फट्।  
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ध्यािम ्। 

अमतृकरतलारौ सिसुजंीििाढ्यािघिरणसदुक्य िदेसारे मयखू े। 

प्रणिमयविकारय भास्तकराकारदिेय सततमिभूिऽेि ंतय बलावतबलान्द्तय ॥ 

आता ध्याि 

अमृतािे िात आर ु झालेल्या, सिु प्रकारच्या संजीििी िक्तींिी संपन्न, पापांचे िाि 

करण्यास अत्यंत दक्, िेदांचे सारस्तिरूप असलले्या, द्रकराणात्मक, प्रणिरूपविकारयुक्त, 

सूयाुसमाि तेजस्तिी दिेधारण करणाऱ्या, त्या बला-अवतबला विद्यांच्या अवधष्ठातृ दिेतांचा मला 

सतत अिुभि येतो. 

 

ॐ ह्रीं बल ेमिादवेि ह्रीं मिाबल ेक्प्लीं 

चतरु्िधुपरुुषाथवुसविप्रद ेतत्सवितुिरुदावत्मके 

ह्रीं िरेण्य ंभगो दिेस्तय िरदावत्मके अवतबल ेसिदुयामूत े

बल ेसिकु्दु्भ्रमोपिाविवि धीमवि वधयो यो िो जात ेप्रचयुुः 

या प्रचोदयादावत्मके प्रणिविरस्तकावत्मके हु ंफट् स्तिािा । 

एि ंविद्वाि ्कृतकृत्यो भिवत सावित्र्या एि सलोकता ंजयतीत्यपुविषत ्॥ 

ॐ ह्रीं बले इत्यादी बला-अवतबला विद्यांचा मंत्र जप आि.े ि ेजो विद्वाि जाणतो, तो कृतकृत्य 

िोतो. तो सावित्रीदिेीच्या लोकास प्राप्त िोतो, असे ि ेउपविषद आि.े 

 

॥ िावन्द्तपाठः ॥ 

ॐ आप्यायन्द्त ु मामाङ्गावि िाक्प्प्राणश्चक्ःु श्रोत्रमथो बलवमवन्द्रयावण च ॥ सिावुण सि ं

ब्रह्मोपविषद ं माि ं ब्रह्म विराकुया ं मा मा ब्रह्म विराकरोदविराकरणमस्तत्िविराकरण ं मसे्तत ु

तदात्मवि विरत ेय उपविषत्स ुधमासु्तत ेमवय सन्द्त ुत ेमवय सन्द्त ु॥ 

॥ ॐ िावन्द्तः िावन्द्तः िावन्द्तः ॥ 

====================================== 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

सावित्र्यपुविषद ्

 

या उपविषदातील प्रथम १० श्लोकात सविता कोण, सावित्री कोण याांचा 

उल्लेख ि वििेचि आले असूि “द्व े योिी तदकेां  वमथिुम”् म्हणज े ते दोघे विश्वाचे 

उत्पादक आहते आवण त्या दोघाांचे एक जोडपे आहे, असे पालुपद सिवत्र आढळते. 

त्यािांतर ध्यािमांत्र असूि त्यािे या उपविषदाची साांगता केली आह.े  

डॉ.िीलशे जोशी  

मोक्षदा एकादशी, ३० िोव्हेंबर २०१७    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


